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CAMPUS
SOLEDADE

Administração (B) 

14h / 3592 / Noturno / 
R$ 711,79

Ciências Contábeis 
(B) 

20h30 / 3601 / Noturno 
/ R$ 711,79 

Administração (B) 

14h / 4508 / Noturno / 
R$ 711,79 

Administração (B)

14h / 3589 / Noturno / 
R$ 711,79 
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Jornalismo (B)

09h / 3845 / Noturno / 
R$ 914,06

Publicidade e 
Propaganda (B)

09h30 / 3846 / Noturno 
/ R$914,06 

Ciências
Biológicas (L)

10h / 3513 / Noturno / 
R$ 1013,79 / R$ 508,90

Agronomia (B)

10h30 / 3843 /
Integral (c) /
R$ 1.390,25 

Química (B)

11h30 / 3506 / Noturno 
/ R$ 964,74 / R$ 484,37

Medicina 
Veterinária (B)

13h30 / 3853 /
Integral (d) /
R$ 1.850,38 

Psicologia (B)

14h30 / 4708 / Noturno 
/ R$ 1228,14

Design Gráfi co 
(CST) 

15h / 4933 / Noturno/ 
R$ 633,20

Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas (CST)

15h30 / 4776 / Noturno 
/ R$ 621,25 

Administração (B) 

08h30 / 3587 / 
Matutino / R$ 711,79 / 
R$ 357,89

Fabricação 
Mecânica (CST)

16h / 3530 / Noturno / 
R$ 665,28

Ciência da 
Computação (B)

16h30 / 3844 / Noturno 
/ R$ 915,01 / R$ 687,26*

Engenharia de 
Produção (B) 

17h / 4706 / Noturno / 
R$ 1.080,69 

Direito (B)

17h30 / 3610 / Noturno 
/ R$ 914,06 

Administração (B)

18h / 3588 / Noturno / 
R$ 711,79

CA
M

PU
S 

PA
SS

O
 F

U
N

D
O

11
DE JUNHO

Engenharia
Civil (B)

18h30 / 3905 /
Integral (c) / R$ 1.601,44 

Direito (B)

08h / 3609 / Matutino / 
R$ 914,06

Educação Física (L)

08h30 / 3518 / Noturno 
/ R$ 1158,04 / R$ 581,02

Odontologia (B)

09h / 3860 / Integral (d) 
/ R$ 2.562,47

Engenharia
Elétrica (B)

10h / 3998 / Noturno / 
R$ 1601,44

Engenharia 
Ambiental (B)

10h30 /3850 / Noturno 
/ R$ 1453,45 

Arquitetura e 
Urbanismo (B)

11h / 3516 / Integral (b) / 
R$ 1.412,20 

Medicina (B)

13h30 / 4780 / 
Integral (a) /
R$ 4.124,98 

Estética e
Cosmética (CST)

14h30 / 4707 / Matutino 
/ R$ 796,81

Enfermagem (B)

15h / 3849 /
Integral (a) /
R$ 1.225,23 /
R$ 919,92*

Pedagogia (L)

15h30 / 4717 / Noturno / 
R$ 820,65 / R$ 412,32 

Engenharia
Mecânica (B)

16h / 3904 / Matutino / 
R$ 1.453,45 

Engenharia
Mecânica (B)

16h30 / 3852 / Noturno 
/ R$ 1.453,45

Ciências
Contábeis (B)

17h / 3596 / Noturno / 
R$ 711,79 

Engenharia
Civil (B)

17h30 / 3851 / Noturno 
/ R$ 1.453,45 
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11/6 13/6

Divulgação da primeira 
chamada e lista dos 
treineiros 

11h

Matrícula dos classi-
fi cados na primeira 
chamada    8h30

Ver data e horário de 
matrícula de cada curso

Matrícula dos classifi cados na segunda chamada

8h30min às 17h

Divulgação da terceira 
chamada

14h

Integração
acadêmica

8h e 19h30min

Matrícula dos 
classifi cados na terceira 
chamada

8h30min às 11h30min

Data fi nal para 
protocolar pedidos de 
aproveitamento de 
estudos

Matrícula dos classi-
fi cados na primeira 
chamada

Ver data e horário de 
matrícula de cada curso

Divulgação da segunda chamada    14h

Divulgação da relação de cursos com vagas 
disponíveis para reopção e início do período de 
matrículas   14h

Início das aulas   Ver turno de funcionamento

Integração acadêmica   8h e 19h30min

DIVULGAÇÃO DOS
CANDIDATOS

CLASSIFICADOS

 As listagens 
dos candidatos 
classifi cados no 
Concurso de Vesti-
bular, da primeira à 
terceira chamada, 
serão divulgadas 
pela imprensa e na 
internet (http://vestibular.upf.br).
 A partir da 4“ chamada, os 

candidatos serão informados atra-
vés do email, telegrama e telefone 
conforme dados fornecidos no mo-
mento da inscrição. 

O Boletim de Desempenho Indi-
vidual estará disponível no dia 9 a 
partir das 18h (usar o código infor-
mado no comprovante de inscrição), 
na Central de Atendimento ao Aluno 
(Prédio J1) e nos campi, podendo ser 
obtido mediante a apresentação do 
comprovante de inscrição.

DOCUMENTAÇÃO PARA 
MATRÍCULA

A matrícula deverá 
ser feita na data e no 
horário previstos (ver 
na tabela abaixo), me-
diante a apresentação 
dos seguintes documentos:
 histórico escolar do ensino mé-

dio (original), contendo certifi cado de 
conclusão, carga horária, notas ou con-
ceitos (Lei 9394/96) (no momento da 
matrícula, é obrigatória a apresentação 
desse documento);
 cópia da certidão de nascimento 

ou de casamento;
 cópia do documento militar atu-

alizado, se maior de 18 (dezoito) anos 
(se for o caso);
 cópia do título eleitoral;
 cópia da carteira de identidade 

e do CPF (o CPF deve ser, obrigatoria-
mente, do próprio candidato classifi -
cado);
 copia do comprovante de resi-

dência;
 atestado médico e eletrocardio-

grama (aprovados para o curso de Edu-
cação Física).

OBSERVAÇÕES SOBRE A 
DOCUMENTAÇÃO

 Se for entregue 
cópia do diploma de 
curso superior, não é 
necessário entregar 
histórico escolar do 
ensino médio;

 quando apresentados os docu-
mentos originais, não é necessário 
autenticar as cópias;
 os candidatos já estudantes da 

UPF deverão, igualmente, entregar a 
documentação completa;

 OBSERVAÇÕES:
1 - No valor da matrícula, estão acrescidos R$ 
4,00 (quatro reais) referentes à taxa do Diretó-
rio Central de Estudantes (DCE).
2 - Para confecção da carteira estudantil, os 

 os candidatos menores de 18 
(dezoito) anos deverão anexar os 
documentos eleitoral e militar quan-
do os obtiverem;
 os candidatos menores de 18 

(dezoito) anos deverão estar acom-
panhados de seus representantes 
legais para efetivação da matrícula;
 os candidatos impedidos de 

comparecer ao ato da matrícula po-
derão ser representados por tercei-
ros com procuração reconhecida em 
cartório para esse fi m específi co;
 os candidatos portadores de 

necessidades especiais deverão en-
tregar atestado comprobatório no 
ato da matrícula. 

alunos interessados deverão apresentar docu-
mento com foto e comprovante de matrícula 
na sede do DCE.
3 - O valor da matrícula poderá ser pago em 
espécie, com cheque no valor e nos cartões de 

A matrícula deverá ser feita pelo candi-
dato classifi cado ou seu representante le-
gal e será recebida no Campus I, na Central 
de Atendimento ao Aluno – Prédio J1 e no 
campus onde o candidato prestou o concur-
so vestibular.

A cobrança da semestralidade é feita 
em seis parcelas, uma no ato da matrícula 
e as outras com vencimento no dia 05 de 
cada mês, a partir de agosto, respeitando o 
prazo limite até dezembro de 2014.

O valor a ser pago no ato da matrícula, 
por conta da semestralidade, consta nas 
tabelas ao lado.

Curso

Horário 
da 
matrícula

Código

Turno

Valor 
integral da 
matrícula

Valor da matrícula/
mensalidade com 

Bolsa FUPF (50%)

DATAS
IMPORTANTESINFORMATIVO MAtrículas

CURSOS, DATAS, HORÁRIOS
E VALORES PARA MATRÍCULA

Fies – É um 
programa de 
crédito pro-
movido pelo 
Fundo Nacio-
nal de Desen-

FIES

Legendas:

B - Bacharelado
CST - Curso Superior de Tecnologia
L - Licenciatura

débito/crédito (Visa, Mastercard, Banricompras 
e BBCrediário).
4 - As demais mensalidades, além das formas 
citadas acima, poderão ser pagas por meio de 
depósito identifi cado em conta corrente, ou 

solicitação de débito em conta (Banco do Brasil 
ou Banrisul), na Central de Atendimento ao 
Aluno ou nos campi.
5 - A restituição de valores pagos referentes à 
matrícula e/ou parcelas será feita no percentual 

máximo de 80% (oitenta por cento), somente 
quando o cancelamento do curso for solicitado 
até o primeiro dia letivo, mediante requerimen-
to protocolado na Central de Atendimento ao 
Aluno ou nas secretarias dos campi.

(a) Curso integral com aulas nos turnos manhã e tarde
(b) Curso integral com aulas nos turnos tarde e noite
(c) Curso integral com aulas nos turnos manhã e noite
(d) Curso integral com aulas nos turnos manhã, tarde e noite, 
em dias intercalados  

*Bolsa Auxílio com gratuidade de 25% para o curso de Ciência da Computação (B). * Bolsa Auxílio com gratuidade de 25% para o curso de Enfermagem (B).

volvimento da Educação (FNDE), que 
fi nancia até 100% (cem por cento) 
das mensalidades dos alunos regu-
larmente matriculados nos cursos 
habilitados junto ao Ministério da 
Educação.

INSCRIÇÕES A PARTIR DE 01 DE 
JULHO DE 2014 pelo site: http://
www.sisfi esportal.mec.gov.br/ 

ACOMPANHAMENTO
DOS COORDENADORES

DE CURSO E/OU
DIRETORES NO DIA DA

MATRÍCULA

Os coordena-
dores dos cursos 
e/ou represen-
tante da direção 
dos campi esta-
rão presente(s) 
no dia da matrí-
cula dos classifi -
cados em primei-
ra chamada para recepcionar os 
novos acadêmicos.

Ciências
Biológicas (L)

10h / 3513 / Noturno / 
R$ 1013,79 / R$ 508,90


